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Βιβλιογραφικές Αναφορές

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται στον ρόλο του εκπαιδευτικού και
του σχολείου στην αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και στοχεύει στην αναγνώριση και
αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΕΠ-Υ κατά την σχολική τους
καθημερινότητα. Αναζητήθηκαν βιβλία και άρθρα τελευταίας δεκαετίας από βιβλιοθήκες
και γνωστές βάσεις δεδομένων (Google Scholar, ΕΚΤ κ.α.) στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα, που αφορούσαν τον ενεργό και πολύ σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην
διαδικασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και τον ρόλο της σχολικής
μονάδας.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) -διεθνώς Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)- είναι από τις αναπτυξιακές διαταραχές που
εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τη διάσπαση προσοχής, την παρορμητικότητα και την υπερκινητικότητα
και με σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά, την κοινωνική προσαρμογή και τις
σχολικές επιδόσεις. Η συγκεκριμένη εργασία δίνει έμφαση στον ρόλο του δασκάλου της
τάξης και τον ρόλο της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο εφαρμογής ολοκληρωμένων
προγραμμάτων, συγκεκριμένων προσεγγίσεων και δράσεων στα πλαίσια ενός
συμπεριληπτικού σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά και μιας εκπαιδευτικής
διαδικασίας που στηρίζει και δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους και που αποδεικνύει έμπρακτα
το σεβασμό και την κατανόηση της στην διαφορετικότητα.

Εισαγωγή

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι η ΔΕΠ-Υ μπορεί να
αντιμετωπιστεί επαρκώς και ο εκπαιδευτικός και το σχολείο γενικά παίζουν καθοριστικό
ρόλο σε αυτό. Η ΔΕΠ-Υ είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία ασκεί αρνητική
επίδραση σε πολλούς τομείς της λειτουργικότητας των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο και
συνεπώς τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και ολόκληρη η σχολική μονάδα συμβάλει στην
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της. Υπήρξε σημαντική συμφωνία μεταξύ των
μελετών ότι ο δάσκαλος της τάξης και το σχολείο θεωρούνται πολύ σημαντικοί
παράγοντες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, καθώς, σύμφωνα με
την βιβλιογραφία που μελετήθηκε, τα συμπτώματα φανερώνονται, συνήθως, όταν το
παιδί περνάει την πόρτα του σχολείου και υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για
συγκέντρωση της προσοχής και συμμόρφωση στους κανόνες.

Αναφορικά με τους περιορισμούς της έρευνας, ένας παράγοντας που επηρεάζει τα
αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης είναι το γεγονός ότι οι έρευνες που
χρησιμοποιήθηκαν διέφεραν στην μέθοδο και τα στατιστικά δεδομένα που παρουσίαζαν,
γεγονός που δεν επέτρεψε την διεξαγωγή μίας μετα-ανάλυσης.

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθεί σε βάθος ο ρόλος του
εκπαιδευτικού και του σχολείου στην αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, είναι η συστηματική
ανασκόπηση (systematic review). Η μέθοδος αυτή αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό
εργαλείο για την αντικειμενική προσέγγιση της βιβλιογραφίας, τη σύνθεση και την κριτική
ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών, ώστε να οδηγηθούμε στην αναζήτηση νέων
ερευνητικών κατευθύνσεων (Πατελάρου & Μπροκαλάκη, 2010).

Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 13 μελέτες. Ο κίνδυνος
μεροληψίας κυμαινόταν από χαμηλό σε υψηλό. Χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων
όπως Google Scholar, Scopus και Science Direct (Elsevier), ADHD Information Library και
στην προχωρημένη αναζήτηση της βιβλιοθήκης του Ε.Κ.Π.Α. και στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
του Ε.Κ.Τ. από το 1998 έως το 2020. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην
συνδυασμένη αναζήτηση ήταν: ΔΕΠΥ (ADHD), έλλειψη προσοχής (attention deficit),
υπερκινητικότητα (hyperactivity), ρόλος του εκπαιδευτικού (role of educator), ειδική
αγωγή (special education), πρακτικές (practices), εκπαιδευτικά εργαλεία (teaching tools).
Τέλος, αναζητήθηκαν φυσικές βιβλιογραφικές πηγές στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
και στην Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Ε.Κ.Π.Α.

Μέθοδος

Ευτυχώς, σήμερα, υπάρχουν πολλά μέσα και πολλοί τρόποι για να αλλάξει το ύφος και
ο τρόπος της διδασκαλίας ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών (Μπόντη,
2013). Κατ’ αρχάς με την αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των γνωστικών αντικειμένων
ώστε να γίνουν πιο ενδιαφέροντα κι ελκυστικά. Ένα σημαντικότατο βήμα για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ είναι και η ανακάλυψη τρόπων για
προσέλκυσης της προσοχής και του ενδιαφέροντος των παιδιών (Αγγελίδης, 2011). Ο
παραδοσιακός τρόπος παρουσίασης των γνωστικών αντικειμένων είναι συνήθως για τους
μαθητές μονότονος, ανιαρός και κουραστικός· πόσο μάλλον για τα παιδιά με ΔΕΠΥ. Είναι
απαραίτητο, λοιπόν, τα γνωστικά αντικείμενα να παρουσιάζονται με τρόπο ζωντανό,
διασκεδαστικό κι ευέλικτο, ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον και να δημιουργούν
κίνητρα. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Η επιλογή του θέματος ή της
δραστηριότητας που είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών θα βοηθούσε προς αυτή
την κατεύθυνση, ώστε να αναπτυχθεί η ανεξαρτησία των παιδιών και να παραμείνει
υψηλό το ενδιαφέρον (Σαλβαράς, 2013).

Το ίδιο θα βοηθούσε το πολυαισθητηριακό ύφος διδασκαλίας και η γρήγορη εναλλαγή
ερεθισμάτων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση διαδραστικών πινάκων,
ηλεκτρονικών υπολογιστών κι άλλων οπτικοακουστικών μέσων, τη συνεχή εναλλαγή του
τρόπου παρουσίασης και του υλικού της διδασκαλίας και τον εμπλουτισμός της με
εποπτικά υλικά και ποικίλες δραστηριότητες. Το θεατρικό παιχνίδι, τα παιχνίδια ρόλων,
η δραματοποίηση, η ομαδοσυνεργατική και αλληλοδιδακτική διδασκαλία, ακόμη και οι
αγαπημένοι χαρακτήρες κόμικς θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη μαθησιακή
διαδικασία και να προκαλέσουν ενδιαφέρον κι ενθουσιασμό (Κάκουρος, 2001).

Σημαντικότατη και απαραίτητη παρέμβαση θα ήταν και η ενθάρρυνση της ενεργού
συμμετοχής των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση συχνών ερωτήσεων
αλλά και την συνεχή παρότρυνση για συμμετοχή στις δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος (Χατζηχρήστου, 2011). Η στρατηγική
αυτή ενεργοποίησης και «εκτόνωσης», έχουν επίσης σκοπό την απελευθέρωση της
ενέργειάς του και την ελαχιστοποίηση της κούρασης και της ανίας.

Παρόμοια ωφελιμότητα θα είχε και η καθιέρωση μικρών διαλειμμάτων που να
περιλαμβάνουν φυσικές ή χαλαρωτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
κούραση και η μονοτονία, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δύο δίωρα που περιλαμβάνει το
ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, όπως ζωγραφική, μουσική, πλαστελίνη,
ένα πεντάλεπτο φρούτου ή ανάγνωσης ενός σύντομου λογοτεχνικού κειμένου. Ιδιαίτερα
θα βοηθούσε και ο χωρισμός κάθε γνωστικού αντικειμένου ή δραστηριότητας σε μικρές
ενότητες και η διδασκαλία τους με μικρά βήματα και όχι στο σύνολό τους. Έτσι
αυξάνονται οι πιθανότητες διατήρησης της συγκέντρωσης και του ενδιαφέροντος και
ταυτόχρονα μειώνονται οι πιθανότητες κόπωσης ή αποτυχίας που συνεπάγονται
αποθάρρυνση και εγκατάλειψη των προσπαθειών του παιδιού (Σκαλαμπούκας & Τόρπα,
2013).

Οι εργασίες, επίσης, θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, σύντομες και να έχουν άμεση
ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. Να ικανοποιούν συγκεκριμένους διδακτικούς
στόχους και να είναι προσαρμοσμένες στο επίπεδο των παιδιών με ΔΕΠΥ, ώστε να
δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να απαντήσει σωστά. Τέλος, να είναι καλοδιατυπωμένες και
να παρουσιάζονται με σαφείς οδηγίες που επαναλαμβάνονται από τα παιδιά για να
διασφαλιστεί η κατανόησή τους και να υπάρχει επαρκής για την ολοκλήρωσή τους
(Στασινός, 2020).

Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 13 μελέτες. Ο κίνδυνος
μεροληψίας κυμαινόταν από χαμηλό σε μέτριο επίπεδο. Υπήρξε σημαντική συμφωνία
μεταξύ των μελετών ότι η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αναγνώριση και διαχείριση της
διαταραχής είναι καθοριστικής σημασίας, αφού είναι εκείνος που καθημερινά
αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του παιδιού μέσα στην τάξη και τα προβλήματα που πιθανόν
αυτό να προκαλεί, με τέτοιο τρόπο, ώστε να το βοηθήσει να ανταπεξέλθει τόσο στο
μαθησιακό όσο και στον κοινωνικό τομέα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτει υπομονή,
επιμονή, επαρκή παιδαγωγική διδακτική και συμπεριφορική «κατάρτιση» και να είναι
πρόθυμοι κι έτοιμοι να κάνουν παρεμβάσεις και «αλλαγές». Το πρώτιστο όλων και το
«διαβατήριο» για την επιτυχή διαχείριση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
είναι η συμπεριφορά του δασκάλου και η απεριόριστη και αδιαπραγμάτευτη αποδοχή της
διαφορετικότητας του μαθητή με ΔΕΠ-Υ. Ποτέ και για κανένα λόγο ο δάσκαλος δεν πρέπει
να χάνει την ψυχραιμία του, να θυμώνει και να υψώνει τη φωνή του ή να χρησιμοποιεί
οποιασδήποτε μορφής αρνητική συμπεριφορά και στάση κάθε φορά που τα παιδιά με
ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν μη σκόπιμες διαταρακτικές συμπεριφορές (Στασινός, 2013).

Απεναντίας, ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να δείχνει ευαισθησία, σεβασμό και ανθρώπινη
προσέγγιση τόσο στις μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όσο
και στα πολύμορφα και πολυδιάστατα προβλήματα που δημιουργούν άθελά τους τα
παιδιά αυτά. Ουσιαστικά το παιδί πρέπει να αισθανθεί αποδεκτό, ακόμα και όταν η
συμπεριφορά του δεν είναι. O δεύτερος πυλώνας σημαντικών παρεμβάσεων είναι η
τροποποίηση του περιβάλλοντος της αίθουσας και ο περιορισμός στο μέτρο του δυνατού
του αριθμού παραγόντων που αποσπούν την προσοχή, όπως περιττά οπτικά και ακουστικά
ερεθίσματα – πόρτα, παράθυρα, διακοσμητικά ερεθίσματα της τάξης (Attwood, 2001).

Μία από τις πιο συχνές παρεμβάσεις στο επίπεδο της τάξης περιλαμβάνει τη μετακίνηση
της θέσης του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στα πρώτα θρανία και σε μια περιοχή κοντά στον
εκπαιδευτικό και μακριά από πόρτες ή παράθυρα. Η παρουσία μας κατευνάζει την
ανησυχία τους και διευκολύνει την άμεση διδασκαλία, την κάθε είδους βοήθεια ή
παρέμβαση και την απαραίτητη ανατροφοδότηση (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). Καλό
θα είναι, μάλιστα, να συνδυάζεται και με μια πιο αραιή διάταξη των θρανίων, όπου είναι
εφικτό, καθώς με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε και την μειωμένη πρόσβαση του παιδιού
στην ενίσχυση της διασπαστικής συμπεριφοράς από τους συνομηλίκους του. Βεβαίως, η
μέθοδος αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και καλό
είναι να εξηγήσει ο εκπαιδευτικός στο παιδί, με κατανοητό τρόπο, γιατί συμβαίνει αυτό,
ποιος είναι ο στόχος και πότε θα λήξει, ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις (Neuhaus,
1998). Για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λιτή και «minimal» η
διακόσμηση της αίθουσας. Αντενδείκνυνται παντελώς οι πολύ στολισμένες ή γεμάτες
αίθουσες, καθώς τα πολλά αντικείμενα και χρώματα τραβούν την προσοχή και ενισχύουν
τη διασπαστική συμπεριφορά των παιδιών με ΔΕΠΥ (Πολυχρονοπούλου, 2017). Σημαντική
παρέμβαση με μεγάλη αποτελεσματικότητα που αφορά τον ρόλο του εκπαιδευτικού είναι
η αλλαγή του τρόπου και του ύφους της διδασκαλίας έτσι ώστε να γίνει πιο ζωντανή,
διασκεδαστική κι ευέλικτη. Ακόμη και τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορούν να μείνουν
συγκεντρωμένα σε μια εργασία για σημαντικό χρονικό διάστημα όταν το επίπεδο
ενδιαφέροντος είναι υψηλό (Αγγελίδης, 2009).

Αποτελέσματα 

Σκοπός της παρούσας αναρτημένης ανακοίνωσης με την μέθοδο της συστηματικής
ανασκόπησης είναι η διερεύνηση του ρόλου των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας
αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ. Θα γίνει σαφής αναφορά και
προσέγγιση αυτών με βάση την βιβλιογραφία που μελετήθηκε. Κύρια ερευνητικά ερωτήματα
αποτελούν τα εξής:
• Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ εντός του σχολείου;
• Με ποιες πρακτικές συμβάλουν οι εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ;

Συμπεράσματα και συζήτηση 


